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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 19 november 2019 

     

Onderwerp: 8e wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling Holland Rijnland 

 Aan de raad.  

 

*Z025D1274C8* 
Beslispunten 

De 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen. 
 

 

1 SAMENVATTING 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Naar 
aanleiding daarvan wordt voor niet-gemeenten een werkgeversvereniging opgericht die 
verantwoordelijk wordt voor de cao-afspraken met de werknemers. Holland Rijnland zal zich bij deze 
vereniging aansluiten. Om dit mogelijk te maken is een technische wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Holland Rijnland nodig. De wijziging wordt van kracht wanneer de raden van ten minste twee-
derde deel van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe heeft besloten. 

 
2 Inleiding 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking waarbij 
ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht komen te vallen. Als gevolg 
hiervan heeft de VNG besloten om niet-gemeenten, zoals gemeenschappelijke regelingen, niet meer 
aan te laten sluiten bij de VNG. Daartoe zal een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden 
opgericht die verantwoordelijk wordt voor de cao-afspraken met de werknemers. Voor Holland Rijnland 
betekent dit dat het vanaf 1 januari 2020 geen lid meer zal zijn van de VNG maar aan zal sluiten bij de 
nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten. Om de rol van werkgever goed in te 
vullen is lidmaatschap van een werkgeversvereniging, specifiek voor niet-gemeenten, voor Holland 
Rijnland gewenst. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 30 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur Holland Rijnland besloten om de Gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland te wijzigen. Het gaat hier om een wijziging van technische aard om het voor 
Holland Rijnland als gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken zich aan te sluiten bij de nieuw op 
te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten. De wijziging wordt van kracht wanneer de raden 
van ten minste twee-derde deel van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe heeft besloten.  
Uw raad heeft op 7 oktober 2019 de zienswijze op het voornemen van diverse gemeenschappelijke 
regelingen, waaronder Holland Rijnland, om lid te worden van de nieuwe werkgeversvereniging 
behandeld. Daarbij heeft uw raad  op voorhand toestemming verleend om de regelingen te wijzigen. 
Wel is het nu nog nodig dat uw raad nu de gewijzigde regeling vaststelt. 
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3 Beoogd effect 

De technische wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling maakt mogelijk dat Holland Rijnland zich 
aansluit bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging. Daardoor sluit Holland Rijnland zich ook aan 
bij de door die werkgeversvereniging af te sluiten cao. 

 
4 Argumenten 

De huidige Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland geeft niet de expliciete bevoegdheid die op 
basis van de WGR nodig is om aan te kunnen sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging. Met deze 
technische wijziging wordt dit wel mogelijk. Feitelijk komt het er op neer dat aan artikel 7 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland een vierde lid wordt toegevoegd: 
"Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het 
beëindigen van deelname daaraan. Alvorens daartoe een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur 
voor te leggen, consulteert het Dagelijks Bestuur de raden van de deelnemende gemeenten." 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

6 Communicatie 

Zowel Holland Rijnland als de gemeenten dienen het besluit zelf te publiceren. 
 
7 Financiën 

De kosten die Holland Rijnland nu maakt voor het lidmaatschap van de VNG worden straks gemaakt 
voor het lidmaatschap van de nieuw op te richten werkgeversvereniging. Dit wordt opgevangen binnen 
de begroting van Holland Rijnland. 

 
8 Evaluatie 

- 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  
Raadsbesluit (concept) vaststelling 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 
Besluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland 30 oktober 2019, kenmerk ADV-19-01245 
8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 
 
 


